Katolicka Szkoła
Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Warszawie
Oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci, uczniów, studentów, słuchaczy oraz personelu
placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023
Ubezpieczenie BEZPIECZNA SZKOŁA w TUW „TUW” to:
• kompleksowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z możliwością rozszerzenia ochrony
o odpowiedzialność cywilną placówki oświatowej, nauczycieli i dyrektora szkoły,
• możliwość dostosowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej do swoich potrzeb,
• atrakcyjny poziom składki ubezpieczeniowej,
• szybki i profesjonalny proces likwidacji szkód.

Zapewniamy w cenie ubezpieczenia:
• wyczynowe uprawianie sportu,
• dodatkowy miesiąc ochrony dla ostatnich klas szkół ponadpodstawowych,
• odpowiedzialność za wypadki na całym świecie, całodobowo, 365 dni w roku.

Gwarantujemy wypłatę świadczeń:
• z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku,

• z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o 22 dodatkowe świadczenia, m.in.:
• świadczenie z tytułu zachorowania na COVID-19,
• świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku od 1-go dnia,
• świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek choroby od 1-go dnia (pobyt w szpitalu minimum 3 dni),
• świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, węże lub żmije, ugryzienie
przez kleszcze bez pobytu w szpitalu,
• świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (m.in. sepsa, padaczka, odma płucna, stwardnienie
rozsiane, utrata wzroku),
• świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,
• świadczenie z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy,
• zwrot kosztów leczenia oraz zwrot kosztów rehabilitacji,
• zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych,
• zwrot kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych ,aparatu słuchowego, aparatu
ortodontycznego;
• świadczenie z tytułu wycięcia wyrostka robaczkowego;
• zachorowanie na boreliozę lub odkleszczowe zapalenie mózgu;
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ZAKRES UBEZPIECZENIA
Świadczenie z tytułu:

WARIANT I
SU w PLN

Trwały uszczerbek na zdrowiu
Śmierć wskutek nieszczęśliwego
wypadku
Śmierć wskutek wypadku
komunikacyjnego
Śmierć wskutek popełnienia
samobójstwa
Pobyt w szpitalu wskutek
nieszczęśliwego wypadku
Pobyt w szpitalu wskutek choroby
Oparzenie lub odmrożenia ciała
Świadczenie z tytułu uciążliwości
leczenia
Świadczenie z tytułu wstrząśnienia
mózgu
Pogryzienie przez zwierzęta lub
ukąszenie przez owady, węże lub żmije
Ugryzienie przez kleszcza

25 000
25 000

Poważne zachorowanie
Zachorowanie na COVID-19
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego
wskutek nieszczęśliwego wypadku
Czasowa niezdolność do pracy lub
nauki
Zwrot kosztów leczenia

1 500
500
2 000

27 500
12 500
5 000
4 000
6 000
250
300
250
250

500

Zwrot kosztów rehabilitacji

2 500
2 500

Zwrot kosztów operacji plastycznych

2 500

Zwrot kosztów odbudowy
stomatologicznej zębów stałych
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów
ortopedycznych i środków
pomocniczych
Zwrot kosztów zakupu lub naprawy
uszkodzonych okularów korekcyjnych
Zwrot kosztów zakupu lub naprawy
aparatu ortodontycznego
Zwrot kosztów zakupu lub naprawy
aparatu słuchowego
Zwrot kosztów korepetycji
Świadczenie z tytułu urazu nie
powodującego trwałego uszczerbku na
zdrowiu
Zwrot kosztów pogrzebu
Świadczenie z tytułu zachorowania na
nowotwór złośliwy
Zachorowanie na boreliozę i
odkleszczowe zapalenie mózgu
Składka za osobę

500
4 000
200
200
200
500
100
3 000
300

60 zł
Istnieje również możliwość modyfikacji w/w wariantów dopasowując odpowiednio zakres ubezpieczenia ,
sumę ubezpieczenia i składkę .

